SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Vašinova 61, 949 01 Nitra
IČO: 37857720, IČ DPH: SK2022795456
Tel: 0903 012 877, 0948 009 693
E-mail: d.machovicova@spklaster.sk

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

Vás pozýva na odborný seminár z cyklu

„Trendy v plastikárskom priemysle – 4.“

Efektívna prevádzka foriem na vstrekovanie plastov

Dátum:

25. November 2014

Miesto:

Hotel Podhradie,

Považské Podhradie 250, 017 04 Považská Bystrica www.podhradie.com

Cieľová skupina: Používatelia foriem a ich výrobcovia – napr. technológ, konštruktér, projektový manažér,
procesný manažér, nastavovač – zoradzovač vstrekovacích strojov, všetci ktorí pracujú v plastikárskych
firmách alebo kooperujú s nimi, ostatná odborná verejnosť.

PROGRAM SEMINÁRA
Registrácia účastníkov

09:00 - 09:30

Otvorenie Seminára
Slovenský plastikársky klaster včera a dnes
Bioplasty, biodegradovateľné materiály
Index toku / krivka tečenia plastov
Cena a kvalita foriem v korelácii s časom

10:00 - 12:00

Prestávka
Nekonvenčné spôsoby chladenia tenkostenných výliskov
Pokročilá simulácia foriem programom MOLDEX3D
Diskusia k od prezentovaným témam
Prestávka na obed

12:00 - 13:00

Navarovanie, leštenie foriem, gravírovanie - skúsenosti z praxe
Odvzdušňovací systém ECOVENT
Vplyv počtu chladiacich kanálov na kvalitu výlisku
Technológia vstreko-vyfukovania na vstrekovacom stroji
Diskusia k od prezentovaným témam

13:00 - 15:00
15:00 - 16:00

Záver Seminára
Účastník získa najnovšie vedomosti z oblasti používaných materiálov na vstrekovacie formy, z oblasti príslušenstva
foriem, z praktickej oblasti osadzovania formy a je spúšťania pre riadnu výrobu, tiež získa informácie ohľadom
vlastností plastov a ich náhrad, chladenia formy, ale kľúčové pre účastníkov budú aj chyby výliskov – predchádzanie
týmto chybám, ich analýza .
Uzávierka prihlášok: do 20.11.2014 (počet účastníkov je obmedzený - maximálny počet účastníkov 50)
Potvrdenie účasti:
Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdŕžaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa
doručením považuje za záväznú.
Účastnícky poplatok: (uvedené ceny sú bez DPH)
Člen SPK:

prvá osoba 25,00 € (30,00 € s DPH)

druhá a ďalšia osoba 15,00 € (18,00 € s DPH)

Nečlen SPK:

prvá osoba 50,00 € (60,00 € s DPH)

druhá a ďalšia osoba 40,00 € (48,00 € s DPH)

V poplatku je zahrnuté aj občerstvenie počas seminára.

Storno:
Účastnícky poplatok sa pri neúčasti nevracia, seminára sa môže zúčastniť iný zástupca spoločnosti. Organizátor si vyhradzuje právo
zrušiť seminár, prípadne presunúť na iný termín v prípade náhleho ochorenia viacerých prezentujúcich, alebo ak sa seminár nemôže
uskutočniť z iného organizátorom vopred nepredvídateľného dôvodu.

V prípade záujmu o ubytovanie, kontaktujte priamo Hotel Podhradie na www.podhradie.com alebo na telefónnom
čísle: +421-(0)42-434 07 81-2

Záväzná prihláška
Seminár:

Trendy v plastikárskom priemysle – 4.

Dátum:

25. November 2014

Miesto:

Hotel Podhradie, Považské Podhradie 250, 017 04 Považská Bystrica

Meno, titul: ................................................................................................................................

Funkcia: ...................................................E-mail:....................................................................
Firma:.........................................................................Tel. č:.....................................................

Adresa, PSČ: ............................................................................................................................

IČO: ............................................................. IČ pre DPH: ........................................................

Banka a bankové spojenie: ............................................................................................

Uveďte prosím presnú identifikáciu firmy - potrebné pre vyhotovenie faktúry!

Potvrdzujeme účasť na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške:
Člen SPK:

prvá osoba 25,00 € bez DPH (30,00 € s DPH)

druhá a ďalšia osoba 15,00 € bez DPH (18,00 € s DPH)

Nečlen SPK:

prvá osoba 50,00 € bez DPH (60,00 € s DPH)

druhá a ďalšia osoba 40,00 € bez DPH (48,00 € s DPH)

*zakrúžkujte platbu podľa členstva

Úhradu vykonajte prevodom na účet SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER (Tatra banka, a.s.)
Číslo účtu:

2628196482/1100

Variabilný symbol:

uveďte IČO Vašej spoločnosti

ŠS:

251114

Poznámka:

Seminár Trendy v PP – 4.

Úhrada vykonaná dňa: ______________

Záväznú

prihlášku

a doklad

o zaplatení

poplatku

zašlite

prosím

e-mailom

(scan)

na

adresu

d.machovicova@spklaster.sk, čo najskôr pred termínom uzávierky seminára.

Dátum: _______________

Pečiatka a podpis: ______________________

